คาอธิบายการนับอายุเด็กเข้าเรียน
นายสาเริง สุวรรณพงค์
รองผอ.สพป.สฎ.3
รับเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
กรณีไม่เปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ (เปิดชั้น อนุบาล 1 อายุไม่น้อยว่า 4 ปีบริบูรณ์)
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2549 ได้ประกาศไว้ว่า
โดยที่เห็นสมควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 1 (1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์
ข้อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึง
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การ
เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
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หลักการนับอายุบุคคล ตามกฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล
มาตรา 16 การนับอายุของบุคคลให้เริม่ นับแต่วนั เกิด ในกรณีทร่ี วู้ า่ เกิดในเดือนใดแต่ไม่รวู้ นั
เกิด ให้นบั วันทีห่ นึ่งแห่งเดือนนัน้ เป็ นวันเกิด แต่ถา้ พ้นวิสยั ทีจ่ ะหยังรู
่ เ้ ดือนและวันเกิดของ
บุคคลใด ให้นบั อายุบุคคลนัน้ ตัง้ แต่วนั ต้นปี ปฏิทนิ ซึง่ เป็ นปีทบ่ี ุคคลนัน้ เกิด
เช่น เด็กหญิงแอม เกิดวันที่ 17 กันยายน 2536 ดังนี้ เด็กหญิงแอมจะอายุครบ 20 ปี ใน
วันที่ 16 กันยายน 2556
นับวันชนวัน
การนับ ไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ นับถึง 16 พฤษภาคม 2561(วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา
2561)
ตัวอย่าง เด็กชายสมชาย เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
จะมีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
เด็กชายสมโชค เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
จะมีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
จะมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
จะมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
จะมีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 การจะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (ตามที่เรียกชื่อใน
DMC) คือ เด็กที่เกิดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2557
การเรียกชื่อชั้นเรียน ตามระบบ Data Management Center
เด็กอนุบาล 3 ขวบ (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) เรียกชื่อเป็น อนุบาล 1
อายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ เดิมเรียกอนุบาล 1 หากเมื่อปีการศึกษา 2560ไม่ได้เปิดอนุบาล 3
ขวบและปัจจุบันไม่เปิดอนุบาล 3 ขวบ เรียกชื่อเป็น อนุบาล 2
อายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์เดิมเรียกอนุบาล 2 หากเมื่อปีการศึกษา 2560ไม่ได้เปิดอนุบาล 3
ขวบและปัจจุบันไม่เปิดอนุบาล 3 ขวบ เรียกชื่อเป็น อนุบาล 3

-3กรณีเปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ เมื่อปีการศึกษา 2560
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุ
เด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้
ประกาศไว้ว่า
โดยที่เห็นสมควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 1 (1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับ
การศึกษาในชั้นอนุบาล 1
ข้อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึง
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
ในปีการศึกษา 2561
รับเด็กที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ (คือเด็กที่เกิดก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2558)
เช่น เด็กชายสมบัติ เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
จะมีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
จะมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
จะมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 เด็กที่จะมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16
พฤษภาคม 2561 คือเด็กที่เกิดก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

-4***สาหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ได้ประกาศไว้ว่า
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับ
ฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
จากกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด ใน
การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บัญญัติว่าเด็กที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุ
ย่างเข้าปีที่เจ็ดของภาคต้นในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
และตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ความว่า การนับ
อายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุ
ครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น และตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2535 ข้อ 5 การรับนักเรียนในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อนให้
สถานศึกษาเรียกหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อนามาลงหลักฐานการศึกษา คือ 5.1 สูติบัตรหรือสาเนา
สูติบัตร 5.2 ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 5.1 ให้เรียกสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือ
หลักฐานที่ทางราชการจัดทาขึ้นในลักษณะเดียวกัน
กรณีตัวอย่างการนับอายุ
เช่น เด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554
จะมีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 นับวันชนวัน
จะนับเป็น ย่างเข้าปีที่ 1
จะมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 นับวันชนวัน
จะนับเป็น ย่างเข้าปีที่ 2
จะมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 นับวันชนวัน
จะนับเป็น ย่างเข้าปีที่ 3

-5จะมีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 นับวันชนวัน
จะนับเป็น ย่างเข้าปีที่ 4
จะมีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 นับวันชนวัน
จะนับเป็น ย่างเข้าปีที่ 5
จะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 นับวันชนวัน
จะนับเป็น ย่างเข้าปีที่ 6
จะมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 นับวันชนวัน จะ
นับเป็น ย่างเข้าปีที่ 7
ดังนั้น การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7
(เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2554) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
### คงจะทาให้หลายๆท่าน คุณครูที่รับผิดชอบ ผู้บริหารฯ มีความเข้าใจที่ชัดเจน ในการนับอายุ
เด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) อนุบาล 2 (อนุบาล 1 เดิม) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

